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CHECK LISTPara ler antes, durante e após o regresso de Erasmus!
ANTES DA PARTIDAFazer a inscrição na UMa respeitante ao ano académico em que vai
realizar o período de estudos e regularizar o pagamento das propinas.
Caso já não esteja em Portugal na altura das inscrições, assegurar-se de quando e como pode
ser feita.
Obter, na UPC, os seguintes documentos:
- DECLARAÇÕES (em português e em inglês) comprovativas da qualidade de estudante
Erasmus (necessária para a obtenção do Cartão Europeu de Saúde);
- Carta de Estudante Erasmus (documento com os direitos e deveres do estudante
Erasmus);
- Fazer a procuração e deixar o documento na posse do respectivo procurador;
- Assegurar-se de que lhe foi reservado alojamento na Universidade de acolhimento;
- Informar-se sobre os procedimentos exigidos no país de acolhimento quanto à
autorização da estadia;
- Munir-se dos documentos de identificação pessoal, incluindo o cartão de estudante da
UMa, e de fotografias tipo passe;
- Obter o cartão internacional de estudante, disponível em certas agências de viagem, caso
esteja interessado.

DURANTE A ESTADIAContactar o Coordenador Erasmus na UMa sempre que haja uma
alteração ao plano de estudos acordado inicialmente;
Contactar a instituição de origem, Coordenadores e UPC sempre que necessário e a situação o
exigir;
Pedidos de prolongamento – o período de estudos Erasmus poderá ser prolongado, desde que
previamente acordado entre a instituição de origem e a instituição de acolhimento.
Para isso deverão contactar a UPC atempadamente, para mais informações sobre o processo
e para a obtenção do formulário de pedido de prolongamento.
ANTES DO REGRESSOPedir o certificado do período de estudos realizado no estrangeiro
com as respectivas classificações;
Solicitar a assinatura do documento comprovativo da estadia;
Informar-se de eventuais procedimentos necessários antes de deixar o país de acolhimento (na
Universidade e na autoridade de estrangeiros).
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APÓS O REGRESSO, ENTREGARO documento comprovativo da estadia (disponibilizado ao
estudante pela UPC) e o Relatório de Estudante (on-line);
Uma cópia do certificado de cadeiras ou relatório de aproveitamento;
Este documento, original ou cópia, deve igualmente ser entregue ao Coordenador Erasmus na
UMa, responsável pelo plano de estudos.
Este documento foi feito para si. Guarde-o, juntamente com o Contrato Erasmus e a
“Carta de Estudante Erasmus”, durante todo o processo de Mobilidade Erasmus. Para
informações completas sobre o Programa, dados estatísticos, eventos e casos de sucesso
Erasmus, consultar o site da Comissão Europeia:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
O Programa ERASMUS é um subprograma do Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida, que teve início no dia 01 de Janeiro de 2007 e termina no dia 31 de Dezembro de
2013. Durante este período, pretende:
- Contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida
e das possibilidades por ela conferidas;
- Reforçar a realização pessoal, a coesão social, a cidadania activa e a cidadania europeia;
- Promover a criatividade, a competitividade e a empregabilidade;
- Aumentar a participação na aprendizagem ao longo da vida;
- Promover a aprendizagem e a diversidade linguística;
- Explorar os resultados, os produtos e os processos inovadores.
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